REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
so sídlom v Rožňave
Špitálska 3, 04801 Rožňava
v Rožňave, dňa 29.9.2021
číslo: RÚVZRV-EPI-2021/861-2

VYZNAČENIE ZMENY V POVOLENÍ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave (ďalej len „RÚVZ RV“), ako orgán príslušný na vydanie
povolenia počas krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19
spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 15a ods. 1 v spojení s §
11 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
poskytovateľoch“) a podľa § 6 ods. 3 písm. ab) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po zistení skutkového a právneho stavu vyznačuje
zmenu údajov uvedených v povolení.
Nové znenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydaného dňa 27.1.2021 rozhodnutím číslo
RÚVZRV-EPI-2021/138-2, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.1.2021:
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
IČO 36597341, právna forma Akciová spoločnosť,
so sídlom Špitálska 2198/1, 04801 Rožňava, Slovenská republika,
štatutárny orgán:
člen predstavenstva MUDr. Igor Pramuk, MPH, trvale bytom Kuzmányho 5, 04001 Košice-Staré Mesto, Slovenská
republika,
podpredseda predstavenstva Ing. Tomáš Valaška, trvale bytom Malá Pažiť 1124/35, 94107 Veľký Kýr, Slovenská
republika,
člen predstavenstva Ing. Viktor Halíř, trvale bytom J. Horvátha 928/90, 96701 Kremnica, Slovenská republika,
predseda predstavenstva MUDr. Radoslav Čuha, MPH, MBA, trvale bytom Ďumbierska 14250/34, 08001 Prešov,
Slovenská republika,
povoľuje prevádzkovať zdravotnícke zariadenie:
85-36597341-A0002: mobilné odberové miesto
s miestom prevádzkovania -1. poschodie - pri vstupe do pavilónu A, NsP sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 2198/1,
04801 Rožňava

ODÔVODNENIE
Držiteľ povolenia listom zo dňa 24.9.2021 oznámil zmenu osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom.
Podľa § 16 ods. 1 zákona o poskytovateľoch orgán príslušný na vydanie povolenia vyznačí na základe oznámenia držiteľa
povolenia zmenu údajov uvedených v povolení, a to
a)
zmenu osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom,
zmenu obchodného mena, sídla a právnej formy,
zmenu mena a priezviska odborného zástupcu a
osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom a
zmenu miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu odborného zástupcu,
ak ide o právnickú osobu,
b)
zmenu mena, priezviska a miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
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Podľa § 16 ods. 3 zmeny údajov uvedené v odsekoch 1 a 2 nevyžadujú vydanie nového rozhodnutia; orgán príslušný
na vydanie povolenia vyznačí v povolení takéto zmeny údajov do 15 dní od ich oznámenia a súčasne zmenu údajov
bezodkladne vyznačí v registri povolení. Súčasťou oznámenia je doklad o zmene údaju.

Mgr. Jozef Varga
regionálny hygienik poverený výkonom funkcie
Doručuje sa:
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s., Špitálska 2198/1, 04801 Rožňava
Vyznačenie zmeny v povolení dostanú:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (OVM), Panónska cesta 2, 85104 Bratislava - mestská časť Petržalka
Union zdravotná poisťovňa,a.s. (OVM), Karadžičova 10, 81453 Bratislava
Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 04801 Rožňava
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru, 04266 Košice - mestská časť Staré Mesto
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 82924 Bratislava - mestská časť Ružinov
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. (OVM), Einsteinova, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava, Lazaretská 26, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Štatistický úrad Slovenskej republiky, Lamačská cesta 6353/3C, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Daňový úrad Košice - pobočka Rožňava, Zeleného stromu 10, 048 17 Rožňava

